Opis ubezpieczenia grupowego dla uczniów Gimnazjum w Jasienicy w zakresie
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w roku szkolnym 2016/2017.
Ubezpieczenie zawarto w InterRisk TU SA VIG wchodzącym w skład austriackiego koncernu ubezpieczeniowego
Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu. Dokumentem zawarcia ubezpieczenia jest polisa EDU-A ………… funkcjonująca
od dnia 01-09-2016.
Zakres ubezpieczenia, sumy, okres ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas nauki lub wykonywania
pracy określonej w umowie ubezpieczenia oraz w drodze z domu do szkoły (pracy) i ze szkoły (pracy) do domu oraz w życiu
prywatnym ucznia.
2. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczenia w ciągu całego roku szkolnego i wakacji - całodobowo.
3. Zakres terytorialny- cały świat
4. Umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, przez które rozumiemy nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczający, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu
lub zmarł. Zakres ubezpieczenia obejmuje również pogryzienie przez psa oraz zawał serca i udar mózgu, jeżeli zawał lub
udar nie są wynikiem istniejącej choroby przewlekłej
5. Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:
a) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w
wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100%
sumy ubezpieczenia. Za 1% wypłacana jest kwota 150 zł;
b) Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pod warunkiem, że
śmierć nastąpiła nie później niż w ciągu 24 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku - w wysokości
15.000 zł;
c) Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - w wysokości 1.500 zł;
d) Pogryzienie przez psa-jednorazowo 150 zł;
e) Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
objętym ochroną ubezpieczeniową , jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia oraz koszty
nabycia poniesione zostały wyłącznie na terytorium RP – do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, , nie więcej jednak
niż wynoszą rzeczywiste, udokumentowane koszty. Za środki pomocnicze uważane są wszelkie elementy
wspomagające proces leczniczy, np: gorsety, okulary, protezy z wyłączeniem endoprotez, kortezy, kule, stabilizatory,
aparaty ortopedyczne
f) Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków objętych ochroną
ubezpieczeniową, pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty
zdarzenia, jeżeli leczenie było niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz koszty nabycia poniesione zostały
wyłącznie na terytorium RP – do wysokości 450 zł, nie więcej jednak niż wynoszą rzeczywiste, udokumentowane
koszty.
g) Pobyt w szpitalu w wyniku NW (od 3 dnia pobytu za 1 dzień) – 70 zł;
h) Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW - do 700 zł;
i) Zdiagnozowanie sepsy (jednorazowo) – 1.500 zł;
j) Oparzenia w wyniku NW: II St-700 zł, III St-2.100 zł, IV St-3.500 zł;
k) Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – 150 zł;
l) Koszt przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW - do 4.500 zł
6.
7.
8.
9.

Suma ubezpieczenia: 15.000,00 zł,
Składka: 45 zł od ucznia
Okres ubezpieczenia: 01 września 2016 do 31 sierpnia 2017
Likwidacja szkód NNW w postaci uproszczonej procedury wypłaty świadczeń (w większości przypadków tylko na podstawie
wypełnionego wniosku i dokumentacji medycznej),
10. Roszczenia z NNW można zgłaszać do 3 lat,
11. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą ofertą obowiązują zasady zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
EDU PLUS, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 01/29/03/2016 z dnia 29.03.2016 roku

